
 1 

 ساسي للنادي اإلفريقيالنظام األ
 

 العنوان األّول : أحكام عاّمة

 

 تأسيسال الفصل األّول:
ة هي جمعيّ  " النادي " أو " ةالجمعيّ ب " األساسي نظامالا في هذ  شار إليهاالمواإلفريقي "  "الناديالمسّماة ة جمعيّ الإّن  

 طبقا ير االكبرصادر عن الوز 1920أكتوبر  4مؤرخ في  مقّرر ضىبمقت بممارسة نشاطها أذن لها  االختصاصاتة متعدّدة رياضيّ 

 6 في المؤرخ 11-95 عدد للقانون األساسي احاليّ  خاضعة يوه .الجمعياتب المتعلّق 1888سبتمبر  15المؤرخ في  ألمر العليل

 14 في مؤرخال 66-2011 دعدالمرسوم  المنقّحة له خاّصةجميع النصوص كذلك لة والهياكل الرياضيّ ب المتعلّق 1995 يفريف

ال عن هذا النظام فض اتبتنظيم الجمعيّ  قالمتعلّ  2011سبتمبر  24 في المؤرخ 88-2011 عددالمرسوم  ينّظمهاكما   2011 جويلية

 .الملحق به الداخلي نظاماألساسي وال

 

 ةعامّ الاسة سيالة وهويّ ال -زة مميّ ال العالمات : 2الفصل 
ألحوال أن ال من احبأي ته وال يمكن ل جزءا ال يتجزأ من هويّ زة تشكّ تأسيسه بعالمات مميّ ز النادي األفريقي منذ تميّ ي

 :كالتالي  وهي تنفصل عنه

 ؛النادي االفريقي:  سماإل -

 : األحمر واألبيض. األلوان -

 ؛1920أكتوبر  4:  أسيسالتتاريخ  -

 : باب جديد؛ صلي مع الحياوتالالروحي والرابط  -

 لجمعيةاحل ب أو ديدجة خارج باب للجمعيّ  االجتماعيالمقّر ير االسم أو األلوان أو بتغيّ  خاصأي قرار ذ أن يتّخ يجبال و

 للعادة. خارقةة عامّ وذلك في جلسة  ة الذين لهم حق التصويتعضاء الجمعيّ أ من قبلباإلجماع إال 

ة ة والدوليّ الوطنيّ  ئاتهيلدى الالشعار مسّجل  وهذا أسيسهاتوسنة  الجمعيّة واسمها لوانأ يتشّكل منشعار لنادي األفريقي ل

 .ةة الفكريّ حماية الملكيّ الخاّصة ب

األغلبية وقانوني فقا لشروط النصاب الذلك وو الخارقة للعادةة العامّ  لسةموافقة الج ا الشعارأي تعديل لهذ ستوجبيو

 من هذا النظام األساسي. 37و  36 فصلينالمنصوص عليها في ال

ذه ه رتكز. وتهذ تأسيسوذلك من تهوهويّ  هوقيمة ته التاريخيّ أصال جوهريّا علىالنادي  ة العامة المعتمدة منتستند السياسو

 : ة التاليةالخصائص األساسيّ  علىة أساسا السياسة العامّ 

 أو االنتماء، -

 عائلية،روح الالالتمّسك ب -

 ،التكوين -

 تألقال -

 ة الئعيالطروح ال -

 .ة والتقريريةماليّ الو ةهيكليّ ال يةستقاللاال -

 ة.مستوحى من هذه السياسة العامّ  أجهزة التصّرف و هياكل الجمعيّةجميع جب أن يكون برنامج عمل يو

 

 موضوعال : 3الفصل 
 سهر علىتهي بين مختلف أعضائها والعالقات الوديّة وحسن الصداقة  توطيدممارسة الرياضة و الىجمعيّة ال تهدف

بادئ م ترسيخالل خمن  يّةاألخالقة ويّ الرياض المراتبإلى أعلى  وإيصالهة ة والفكريّ ة قدراته البدنيّ ـوتنمي وتأطيره الشباب كوينت

الوطني  ى الصعيدالرياضة عل ازدهارفي  االسهام ة الوطن وبصفة عامةومحبّ يّة الرياضقيات واحترام األخال المنافسة الشريفة

 .ةة الدوليّ الرياضيّ على الساحة ورايتها مكانة تونس الرفع من و

 : أنشطتها القيام بما يلي في إطار ويحق للجمعية          

 وتبادل المعلومات؛ تهاأنشطب لنهوضل االتصال وسائط استعمال  -

 ؛الجاري بها العملوفقا للقوانين المنتجات تصميم وتسويق جميع أنواع مشتقات   -            

  ةة أو خاصّ نية أو أجنبية عامّ وط هيئات وجمعياتكات مع راإبرام ش -

 ؛ةوفنيّ  ة ثقافيّ وتظاهرات رياضيّة  ورحالت ومؤتمرات و مسابقاتوبطوالت تنظيم   -

 ؛ةة لتنمية مواردها الماليّ إنشاء شركات تجاريّ  -

 .خاصة بها من أجل دعم أنشطتها  جمعياتيّةإطار شبكة في  إنشاء جمعيات  -

ت سلطا ةجمعيّ ح المن ىأن يتفقوا عل منخرطينلل مكنيإذ  حصريةغير الفقرة السابقة بالمنصوص عليها االنشطة قائمة  إنّ 

 .ة المفعولساريوفقا للقوانين  واسعة في هذا المجال

 .هنوع مهما كاناالنخراط في أي نشاط سياسي أو ديني أو تمييزي  الجمعيةعلى  حّجريو

 

 المقّر االجتماعي:  4الفصل 
 .تونس شارع باب الجديد 57بعدد  معيّةيقع المقّر االجتماعي للج 

 

 .إنشاء مباني إدارية ثانوية أخرىقصد بجميع الصالحيات  وظيفية العتبارات الهيئة المديرةتمتع تو
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 مدّةال : 5الفصل 
  .دةالجمعية غير محدو مدّة 

 

  الماليّةسنة ال : 6الفصل 
 .ليمن العام التا جوان 30في  تمخوتلية غّرة جوي فيبدأ تو ة مع الموسم الرياضيالسنة الماليّ تتوافق 

 

 لتزام  باإلعالماال : 7الفصل 

غيير في تأي عن  مل الجاري به العالسلطات المختصة وفقا للتشريع  قلاأل ىعل شهر أجلفي  علمة أن ين على رئيس الجمعيّ يتعيّ  

ن عالتعديل ن هذا عن أن يعلو  نشاط الجمعيةّ  فترةخالل النظام االساسي أحكام تطال  أي تغييراتعن وركيبة الهيئة المديرة ت

 .طريق الصحافة المكتوبة واإللكترونية

. 

 العنوان الثاني : التركيبة والموارد

 

                                                         ّول : التركيبةاالقسم ال

 

 المنخرطون بالجمعيّة : 8الفصل 

 :من الجمعيّة تتكون 

في طلب مم يقدذلك بعد تو انخراطهممعلوم  وادفع الذين ثمانية عشر سنة الشبّان أقل من: وهم  شبالاألون المنخرط  -1

  الوالدين.أحد من قبل  الغرض

 معلوم  ي أومباريات النادي األفريق لحضوراالشتراك  معلوم وادفع: األشخاص الذين وهم  نربّصوالمت منخرطونال  -2

 .لناديا خاليا أحباء خليّة منبطاقة 

 .نظام األساسيمن هذا ال 15 فصلوفقا لل وذلك اشتراكهم السنوي وا: األشخاص الذين دفعوهم ون المترّسمونطمنخرلا  -3

مواسم  ل عن خمسةعبين خالل فترة ال تقالالنادي األفريقي ك تقمصوا أزياء: األشخاص الذين وهم  شطوناالن منخرطونال -4

 .ةرياضيّ 

في تصّرف اللجنة  من التي تم حصرهاشطين االن منخرطينعلى قائمة ال مصادقةبالدة المخّولة الجلسة العاّمة هي الوحي تكون

 والمنخرطينالعامة الجلسات 

يها منصوص علال االنخراطمجانا خالل فترة  اتهميحق لهم سحب بطاقمعلوم االشتراك ومن دفع  المنخرطونويعفى هؤالء 

  .ا النظام االساسيمن هذ 15 الفصلفي 

 الفصلي فد لمحدّ اعلى النحو المنخرطون المترسمين الذين أثبتوا انخراطهم في لجنة الدعم : همو خرطون المساهمونمنال  -5

 .في اللجنة المذكورة اشتراكهممعلوم  ا النظام االساسي وسدّدوامن هذ 55

في  ةو الماليّ ة أماديّ ة أو الالمعنويّ  أو بدنيّةمن خالل المساهمة ال ساعدوا: األشخاص الذين وهم  لشرفيّونا منخرطونال  -6

 .وتحقيق أهدافها جمعيةة التنميّ 

 .ا النظام االساسيمن هذ 50 فصليين وفقا ألحكام الشرفد قائمة األعضاء الوتحدّ 

 .يةمجانبصفة  االشتراكبطاقة  منحهم ويتممعلوم االشتراك السنوي  دفع من شرفيّونالويعفى األعضاء 

 

 نخراطشروط اإل : 9الفصل 
 شريطة أن يستوفيالتي يسكنها أو المنطقة  هجنس أو هدينأو  هعرق كان مهما شخص كل" منخرط"ال صفةب تّعيتم 

 التالية:الشروط 

 ربصينلمتلمنخرطين ااألقل لعلى  ة( سن18ثمانية عشر )االنخراط قد بلغ سّن تاريخ تقديم طلب  في أن يكون - 1 

 .المنخرطينخرى من األفئات ل( سنة على األقل ل20عشرين )و

 بطاقة إقامة لألجانب المقيمين في تونس.و للتونسيينبالنسبة وطنية  تعريفبطاقة أن يكون حامال ل -2 

 مباريات النادي األفريقي. لحضور اشتراك بطاقة في نفس الوقت على بالنسبة للمنخرط المتربّصأن يحصل  -3 

 يناشتراكبأو  ربّصمتك سابقتين انخراط( 2) تيبطاقبأو  سابقةانخراط بطاقة للمنخرط المترّسم ببالنسبة أن يستظهر  -4 

اشر إذا كان هو نفسه المب هسلفتبنّيه من يتّم أو أن  األحبّاءخاليا احدى من  سابقتينعضوية ( 2) يتبطاقأو  سابقيناثنين ( 2)

 ة.في الجمعيّ  امنخرطا غير متربّص

هما احدإلجنة الدعم في  انخراط( 2) ويحمل بطاقتيط المترّسم المنخر له صفةأن يكون  بالنسبة للمنخرط المساهم -5 

 .جاريتعلق بالموسم الرياضي الت

 .شرفيينال نمنخرطيفي قائمة الا درجمن يكون أ لشرفيا العضو منخرطبالنسبة لل -6 

  

في شأنه  لبطماع الإيد ستوجبيو فعل شخصي باعتبار أّن االنخراط هو لالنخراط في الجمعية أو توكيلتفويض  قبل أييوال 

يتم ب أن يج حيثعبر اإلنترنت  نخراطحالة اال باألمر إالّ في لمعنيلبالضرورة  شخصيال حضورال االنخراطبطاقة  وسحب

 لجمعية.ل النظام الداخليحددها يالشروط التي  استيفاء
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 المترّبصوالمنخرط الشبل حقوق المنخرط  : 10الفصل 

 ادي .الن مغازةن قبل م منخرطينتمنح للقد  تخفيظاتاالستفادة من أي االنخراط  ومن فيد من بطاقة أن يست شبلال للمنخرط يحق     

 فضال عن الحقوق التي يتمتع بها المنخرط الشبل أن يتمتع بما يلي:المتربّص  للمنخرط يحق و

 .ها النادي األفريقيعدّ يالتي  سبر اآلراء االستطالعات و المشاركة في -

 النادي.ب المتعلقةجميع المعلومات  تواصلية مشّخصةسيلة أي وبتلقي  -

 .أ  المجاني إلى الحديقة دخولال -

 

 بقية المنخرطين حقوق  : 11الفصل 

 بالحقوق التالية: نمنخرطيال بقية يتمتع صللمنخرط المتربّ باإلضافة إلى الحقوق الممنوحة 

 .اقتضى االمريت إذا العامة والمشاركة في التصو الجلساتالمشاركة في أعمال  -

 عند االقتضاء.المشاركة في التصويت عن بعد  -

 استيفاء طةوذلك شريالنظام األساسي الحالي بة المنصوص عليها الجمعيّ أجهزة التصّرف أحد  اتالنتخاب حترشّ ال -

 .زاجه الخاّصة بكلالشروط 

 العامة. جلسةجدول أعمال الل نقاطاقتراح إضافة  -

 من هذا النظام األساسي. 35 لفصلوفقا ألحكام ا خارقة للعادةة عامّ  لسةالدعوة لعقد ج -

 ة.الجمعيّ ب للمنخرطينالقائمة النهائية  االطالع على -

 ة للسنوات المالية الثالث األخيرة.العامّ  الجلساتضر امح االطالع على -

 

 واجبات المنخرط : 12الفصل 

 بما يلي: يلتزم المنخرط

 من هذا النظام األساسي. 15 فصلالمنصوص عليها في ال في اآلجالالمستحقة  معاليم االنخراطدفع  -

 .سلوكه مإما من خالل تصريحاته أوذلك  ة أو شرف أحد أعضائهاصورة الجمعيّ ب اإلضرارعدم  -

 .ةالداخلي للجمعيّ النظام وكذلك أحكام  نظام االساسيأحكام الاحترام جميع  -

 

 منخرطمسؤولية ال : 13الفصل 

 يهجمعيّة  ال الأموف النادي دت بها ا عن االلتزامات التي تعهّ شخصيّ  مسؤوال منخرط بالجمعيّة أن يكوني أل مكنيال 

 .بهذه االلتزامات بالوفاء ةالمطالب ةالوحيد

 

 نخراطمدّة اإل : 14الفصل 

 جاريمن العام ال  ةجويلي 1 منيمتدّ  الذي  وهي مطابقة للموسم الرياضي ( 1) سنة واحدة  االنخراطة بطاقة صالحيّ تدوم 

 اضيريالموسم الل خال االنخراطبيع بطاقات  مواعيدأو تأخير في فتح  مانعحصول في حالة  لكن. لمواليمن العام ا جوان 30إلى 

 .العامة  في الجلساتصالحة للمشاركة  استثنائي الموسم السابق بشكل انخراطبطاقات  تبقى

 :صفة المنخرط بالجمعيّة  تنتهي

 بانتهاء المدّة، -

 بالوفاة، -

 .أو الجلسة العامة  مجلس التأديب صادر عن  عزل بقرار -
 

 وآجاله نخراطاإل معاليم : 15الفصل 

هذه  تعدّلن ( دينارا. وال يمكن أ50)خمسون اشتراكا سنويا قدره  نيشطاالن وغير المتربصينغير  منخرطونيدفع ال

 منخرطين.والالعامة الجلسات التصرف في بناء على اقتراح لجنة  وذلك ةعامّ ال بالترفيع من قبل الجلسةالمساهمة إال 

موسم لل ةلعامّ ا جلسةمن انعقاد ال يوما ثالثونال يتجاوز  في أجلالسنوي علوم االشتراك يجب أن يتم اإلعالن عن مو

 .اضيبر من كل موسم ريديسم 31 الى يومتاريخ المذكور المساهمات مباشرة بعد ال استخالصويتم  قضيالرياضي المن

 رياضي جانفي كأجل أقصى من كل موسم 15وذلك في  المنخرطينالعامة والجلسات في يتعيّن على لجنة التصّرف و

مكن . وال يةيّ ة للجمعبالمقر االجتماعي وعبر قنوات االتصال الرسميّ  هملكل المنخرطين بجميع اصناف القائمة النهائيةوضع ونشر 

 وال يجوز استخالص أي معلوم اشتراك. التاريخ  هذا بعد قبول مطالب االنخراط

. 

 الموارد : الثانيالقسم 

 

 موارد الجمعيّة : 16الفصل 

 ة من :تتأتّى موارد الجمعيّ 

 .نمن المنخرطيالمدفوعة  غ االشتراكلمبا -1 

 .العمل جاري بهاة وفقا للقوانين الة والثقافيّ الرياضيّ  محاصيل التظاهراتوالحصص و لمداخيلا -2 

الذوات ن أو يمها األشخاص الطبيعيالتي يقدّ  يةعينالأو  ية نقدالأو المساهمات األخرى هبات والتبرعات والالمنح  -3 

 ة.ة أو الدوليّ ة الوطنيّ ة أو الخاصّ العامّ  هيئاتأو المؤسسات أو ال منظماتأو ال ةاالعتباري

 .ستشهارواال االشهار الناتجة عن حاصيلل والميخادمال -4 
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 ة.ممتلكات الجمعيّ المنتجات والقيم و المترتبة عنل والفوائد يخادمال -5 

 ة.ل والمنتجات المشتقة من االستغالل التجاري السم وصورة الجمعيّ يخادمال -6 

 القروض البنكية أو المعامالت المالية األخرى. -7 

 ها.المعمول ب التراتيبالقوانين و تجيزهاجميع الموارد األخرى التي  -8 

 طيهامنخرين ب الفوائد ظاهرات أو القيام بأي عملية مربحة تهدف إلى توزيع األرباح أو توتمتنع الجمعية عن تنظيم 

 أي نشاط احتيالي. وغسل األموال وبصفة عامة الجبائيب استخدام الجمعية ألغراض التهرّ  كذلك و

 

 تنميّة الموارد : 17الفصل 

 : وضمان استقاللها المالي نميّة مواردهاتن أجل مذلك وتستطيع الجمعيّة           

االجتماعية  الحصصجميع  متالكا ةجمعياليجب على و قانون الشركات التجارية ل وفقاإنشاء شركات ذات مسؤولية محدودة   -

 .نيابته ة خالل مدّ  المباشر رئيس الناديتمنح وجوبا لباستثناء حصة 

 24 في المؤرخ 88-2011 عددفقا ألحكام المرسوم ذلك وخاصة بالنادي األفريقي و ةــيجمعيات شبكإطار  في جمعيات  تكوين  -

 .تنظيم الجمعياتب المتعلّق 2011سبتمبر 

 

 استعمال الموارد : 18الفصل 
الجماعات المحليّة والمتأتيّة من الدولة  المداخيلمن على االقل %) 20)في المائة  عشرين  ة تخصيصجمعيّ ن على اليتعيّ 

ا وفقوذلك  رصاغاألني ودان لها في أصناف المدارس وصغار األداني واألالشبان التابعيالرياضيين  كوينلت وميّةمؤسسات العالمو

 .ةالهياكل الرياضيّ ب المتعلّق 1995 فيفري 6 في المؤرخ 11-95من القانون  7 فصلالبلألحكام الواردة 

مركز لو نفئات الشبالة السنويّ  مواردالمن %) 20المائة )في  عشرينأيضا باستخدام ما ال يقل عن  الهيئة المديرةد تعهّ تو

ارد المو ويةالمئفي هذه النسبة  حتسبت كما بها بنكي خاصحساب  وتوضع هذه المبالغ وجوبا في النادي األفريقيب كوينتال

 ة.في الجمعيّ  انألصناف الشبّ لجنة الدعم  من خّصصة الم

 

 في الجمعيّة ةداولالم هياكلالثالث : العنوان 

 

 المداولة هياكلطبيعة  : 19الفصل 

 ة : المداولة التاليّ هياكل  لجمعيّة ل 

 الجلسة العاّمة العاديّة -

 الجلسة العاّمة االنتخابيّة -

 الجلسة العاّمة الخارقة للعادة -

 

 العاّمة حكام مشتركة لكل الجلساتأ القسم االول :

 

 المشاركون في الجلسات : 20الفصل 
ن م 15فصل ال قائمة المنصوص عليها فيالة المدرجين في الجمعيّ في  المنخرطينبحضور جميع  سات العاّمةالجلعقد نت

ن ع أو شخصيال حضورسواء بالتكون هذه المشاركة وة. ة للجمعيّ العامّ  الجلساتلهم بحضور  سموحالموهذا النظام األساسي 

دوج صويت المزالذين لهم حق الت ساهمينالم المنخرطيناستثناء ت تداولي بكل عضو لديه صو. طريق وسائل التواصل الحديثة 

 ممارسة الحق في التصويت شخصية وال يمكن أن تكون موضوع توكيل.تكون و

 

 عمال ومحضر الجلسة ومكتبهاجدول األ : 21الفصل 
 أنه  غير. اهمالبق إدراجها في جدول أعالتي س نقاطتداول بصورة صحيحة إال بشأن التأن  ةعامّ  جلسة ال يجوز ألي

  أو لتصّرفاأجهزة  أحدأعضاء لعضوية  مؤقت ال عليقتالأو  العزلعلى الفور في حاالت و صحيح  بشكليجوز لها أن تتداول 

 .أو أحد المنخرطين  ةالجمعيّ  هياكل

 تلساجالالتصرف في لجنة  كاتبرئيس و بالمراقبة ويشغلمكلفين  عضوينو كاتبمن رئيس و لسةمكتب الج كّونيتو

 تم اختيارهوعضو ي ةالمذكور. ويتولى نائب رئيس اللجنة العامة لسةمكتب الج كاتبعلى التوالي مهام رئيس و المنخرطينو العامة 

 .مهام المراقبة والتدقيق الجلسةالحاضرين في  القانون المختصين فيمن بين 

نة جمن رئيس الل لسةن مكتب الجيتكو المنخرطينو العامة الجلساتالتصرف في لجنة أعضاء  في حالة انتخابو

ألقل من على ا هممن ينار اثنيختا يكونعلى أن  لسةالحاضرين في الج لمنخرطينمن بين ا قع اختيارهمالمذكورة وثالثة أعضاء ي

 .سابقةال ةالمدير الهيئاتويتم اختيار العضو الثالث من بين أعضاء  القانونالمختصين في بين 

 تحت مسؤوليته.عليها  وقّعوي المحاضر لسةمكتب الج حّرروي

 

 الجلسات العاّمة العاديّة القسم الثاني :
 

 الصالحيات  : 22الفصل  

 : بـالعامة العادية للنادي األفريقي  لسةالجتختّص            

 .الهيئة المديرةمراقبة تطبيق السياسة العامة للجمعية من قبل  -
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 انتخابها. عندالعامة  لسةعلى الج لمقترحالمديرة االهيئة مراقبة تنفيذ برنامج عمل  -

 .الهيئة المديرة  والمصادقة عليهمامة من قدّ ملا ليةامال قوائموال االدبي التقرير  االطالع على -

 للموسم الرياضي الجديد. الهيئة المديرةميزانية  على مصادقةال -

 .مبلغ االشتراك السنوي تحديد -

 .للنادي يّةالعقارات الممتلك في اتخاذ قرارات التفويت -

إنشاء شبكة  في إطارجمعية أخرى لصالح ه تاسم النادي األفريقي وصورب  المتعلقةالعينية  ساهمةاتخاذ قرار الم -

 ة بالنادي األفريقي.خاصّ  اتيّةجمعي

 17لفصل لطبقا  هفائدتلالنادي  تّم تكوينها منيشركة تجارية في اسم النادي األفريقي وصورته بمساهمة الفي  اتخاذ قرار -

 .من هذا النظام األساسي

 .ا النظام االساسيمن هذ 8 فصللل طبقا تي وضعتشطين الاالن المنخرطين قائمة على مصادقةال -

 .ا النظام االساسيمن هذ 50 فصلوفقا لل التي وضعت نيالشرفي منخرطينقائمة المصادقة على ال -

طبقا للفقرة  لجمعية من طرف الهيئة المديرة في حالة حصول شغورل التصّرف أجهزةالمصادقة على تعيين عضو بأحد  -

 من هذا النظام األساسي. 41الثانية من الفصل 

 نظامال امن هذ 34 فصللل ذلك وفقاوه لألحكام القانونية التي تحدد تطبيقا النظام االساسي تعديالتعلى  مصادقةال -

 .االساسي

 .الجمعيّة هياكلالبت في إقالة عضو أو أكثر من أعضاء  -

 .حسابات لمدة ثالث سنوات راقبتعيين م -

 ي.رياض فرعالبت في إنشاء أو حل  -

 .اجدول أعمالهبالمدرجة  النقاطبشأن جميع  التداول -

 

 آجال انعقاد الجلسات العامة العادية : 23الفصل 
وذلك  والمنخرطينامة العالجلسات  لتصرف فيامن قبل لجنة  جويلية 31و  15ا بين ة سنويّ العاديّ يتم دعوة الجلسة العاّمة 

 شكلل با أن تتداو. وال يمكنهالمالية قوائمللبعد تاريخ النشر الرسمي يوما على األقل من تاريخ اجتماعها و( 20)قبل عشرين 

 وجود الوثائق التالية:ب إالّ  صحيح

 المحددين من قبل الهيئة المديرة.  المالية قوائموال االدبيالتقرير  -

 .لتدقيقلالدائمة  لجنةالتقرير  -

 والمنخرطين.العامة الجلسات التصرف في تقرير لجنة  -

 .الحسابات مراقبتقارير  -

 .تقرير لجنة الدعم -

 .ةالجمعيّ ب المنخرطينقائمة  -

ة لجنة ناء على دعوب الهأع دةالمحدّ  اآلجالخارج  خارقة للعادةبطريقة  مستعجلةال تحاالالة العادية أن تجتمع في العامّ  لسةيمكن للج

ة في حال ةديدج هيئة مديرةللتداول بشأن انتخاب  ذلكالموسعة وهيئة لابعد إذن من  والمنخرطينالعامة الجلسات  التصرف في

تداول بشكل تن أ ةالعامّ ه الجلسة . وال يمكن لهذا النظام االساسيمن هذ 48 فصلالبد على النحو المحدّ  السلطاتشغور حصول 

 .ذلك لنها مغاير مة أو اتخاذ قرار منقضيالفترة العن  مراقب الحساباتوتقارير  وسيطةالمالية ال قوائمالفي وجود  صحيح إال

 

 واألغلبيةالنصاب  : 24الفصل 
التصويت المنخرطين بالجمعية والذين يحق لهم إذا كان نصف  إالّ ة أن تتداول بشكل صحيح ة العاديّ العامّ جلسة يمكن للال   

مع نفس جدول  يةلالموا ( يوما15) خمسة عشرالغضون  في ثانيةة العامّ الجلسة يجب أن تجتمع  النصابيتوفر وإذا لم  حاضرين.

والذين لهم  الجمعية المنخرطين فيمن على االقل  ( %20)محدّدا بالخمس  ةالثانيه الجلسة لهذ المستوجباألعمال. ويكون النصاب 

 .الحق في التصويت

 .لتصويتالذين يحق لهم ا الحاضرين المنخرطين مطلقة منصحيح بأغلبية  شكلة العادية بعامّ ال الجلسةتداول ت

 

  عرض ومداوالت : 25الفصل 
 :المنقضية السنة المالية ب المتعلقةفي اجتماعها السنوي تتولى الجلسة العاّمة العادية 

 .للجلسة العامة ممهقدّ تو الهيئة المديرة مهعدّ تالتي  المالية قوائموال دبياأل التقرير فحص - -

 .لتدقيقلالدائمة لجنة التقرير تالوة  - -

 .مراقب الحساباتتقارير  تالوة - -

 والمنخرطين.العامة الجلسات التصرف في تقرير لجنة  تالوة - -

 .تقرير لجنة الدعم تالوة - -

سنة ال ّرف خاللالتص عنوانهيئة المديرة بلل منح االبراءو المالية قوائموال االدبيعتماد التقرير ابعد المداولة  جلسةوتقرر ال

مراقب  فضرعلى و يقتدقلل الدائمة لجنةالاستنتاجات تقارير كل من  علىاستنادا  االبراء. وقد يؤدي رفض منح نقضيةالمالية الم

 ة.العامّ  لسةالج عزل الهيئة المديرة من قبل إلى  الحساباتالمصادقة على  الحسابات

ة معنيّ ال المالية البيانات لتدقيق فيل عدليينهذا وأن تطلب تعيين ثالثة خبراء  العزلمؤقتا قرار  تؤجلن أ وّسعةالمهيئة ويجوز لل

قة بطري عقادهاالن دعوةة تتم العامّ  جلسةفي الستعجال ا حالة فيقادمة أوال الجلسة العاّمةوتقديم استنتاجات هؤالء الخبراء إلى 

 .خارقة للعادة
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 من شخصيّا طلبن ييجوز لرئيس النادي األفريقي أ ةالعامّ  لسةالية من قبل الجلى البيانات المّ وفي حالة رفض الموافقة ع

 ة.البيانات المالية المعنيّ  للتدقيق في عدليينثالثة خبراء  تعيينالقضاء 

 

 الجلسة العاّمة االنتخابيّة القسم الثالث :

 ا

 الصالحيات : 26لفصل 

  .لجمعيّةل : أجهزة التصّرفانتخاب أعضاء جميع سلطة  العاّمة االنتخابيّة للجلسة 

 

 إنتخاب أعضاء الهيئة المديرة : 27الفصل 
اس وات على أسثالث سن تهامدّ نيابة لالهيئة المديرة ة كل ثالث سنوات النتخاب أعضاء مرّ  نتخابيةالعامة اال لسةتجتمع الج

يتم و األقل امرأة والعب سابق علىبما في ذلك  األكثر ألقل أو أحد عشر عضوا علىمن تسعة أعضاء على ا متكّونة ائماتق

 .والمنخرطينالعامة  لجلساتالتصرف في امن قبل لجنة  هاعلي ةمصادقال

ارة كلف بإدوعضو م مالعام وأمين  كاتبرئيسا ونائبا للرئيس و لهيئة المديرةل رشحينتالم ائماتيجب أن تتضمن قو

 .ضاءة أعأربعوما ال يقل عن وتطوير المشاريع 

يتم  ضاءوثالثة أع المالمين اآلخر ألو عامال كاتباحدهم للمناوبين يجب أن تضم كل قائمة أيضا خمسة أعضاء و

 .عزل الوفاة أو مانع أو استقالة أواالستنجاد بهم لتعويض أحد أعضاء الهيئة المديرة في حالة حصول شغور بسبب 

 

 االخرى الهياكلانتخاب أعضاء  : 28الفصل 

لعامة السات الجي فالتصرف ة الموسعة ولجنة الدعم ولجنة هيئالكل من  نيابةفي نهاية  االنتخابيةالعامة  لسةجتجتمع ال

 .ياكلههذه التدقيق النتخاب أعضاء للالدائمة لجنة الووالمنخرطين 

 . بصورة فرديةجهزة األويكون انتخاب أعضاء هذه 

 

  بيةانعقاد الجلسة العامة االنتخا دوريّة:  29الفصل 
 جهزةاألابة نيية فترة في نهاوذلك العامة العادية  لسةفيه الججتمع في نفس الوقت الذي تاالنتخابية العامة  لسةالج نعقدت

 المنصوص عليها في هذا النظام األساسي.

 يابةنخالل  يةادمة العالعا لسةأن تجتمع بشكل استثنائي في نفس الوقت الذي تعقد فيه الج االنتخابيةالعامة  لسةويجوز للج

ديد جنتخاب عضو ك الوذللتدقيق لالدائمة لجنة الأو  والمنخرطينالعامة الجلسات التصرف في ولجنة  ولجنة الدعم ةالموسعهيئة ال

 وذلك في صورة حصول شغور .جهزة أحد هذه األفي 

ة جديد مديرة هيئةالنتخاب  هار إليها أعالالمش اآلجالة خارج عادلل خارقةأن تجتمع بطريقة  نتخابيةالعامة اال لسةيمكن للجو     

 : تاريخبعد كأقصى حدّ وذلك شهر واحد في غضون 

 .العامة لسةالجالهيئة المديرة أو رئيسها من قبل  لقرار عز -

 .الهيئة المديرةعلى مستوى  سلطاتالشغور معاينة  -

 

 دعوةبالإعالن  : 30الفصل 

شر بالغ ينريق عن ط دعوة الجلسة العامة االنتخابية وجوبا والمنخرطين العامةلسات لجا التصرف فيلجنة  ن علىيتعيّ 

األقل قبل  ( يوما على20)وذلك عشرون  بمواقع التواصل االجتماعيصفحتها على و للجمعية الصحافة وعلى الموقع الرسميب

 ة النهائيةالقائم قتعليأماكن كذلك وه ومكان توقيتهو االجتماع الصحفي أيضا عن يوم الغ. ويجب أن يعلن هذا البموعد انعقادها

 يقي.نادي االفرلل أجهزة التصّرفاحد أعضاء  ناصبرشحين لمتالم اتئماأو ق األسماءإيداع النهائي ومكان  اآلجلو منخرطينلل

 

 ة االنتخابكيفيّ  : 31الفصل 
 أو ةدورفي  لبيةغاألبا والسري. ويكون االقتراع مباشر تعبر التصوي المديرة وجوبا الهيئةتكون انتخابات أعضاء 

 .دورتين

التدقيق ة ولجن والمنخرطينالعامة الجلسات  التصرف فيولجنة الدعم ولجنة  ةالموسع الهيئةيجري انتخاب أعضاء و

 . ةالعام جلسةال هررقّ تحسبما الدائمة باالقتراع السري أو برفع األيدي 

 

 النصاب : 32الفصل 

الّ إرقة للعادة خاة أو أو بطريقة استثنائي تنظيميةال في اآلجال تتداول بشكل صحيح ال يمكن للجلسة العامة االنتخابية ان

 .نظام االساسيا المن هذ 24 لفصلنصوص عليه في االمالعامة العادية على النحو  جلساتتعلقة بالملقواعد النصاب ابمراعاة 

 

 ةاالغلبيّ  : 33الفصل 

 الهيئة المديرة انتخاب أعضاء -1
في  (  بها حصرمن األصوات الم (% 50في المائة ) نخمسين تي تحصل على األغلبية المطلقة )أكثر مالقائمة ال تفوز

 ينائمتين اللتبين الق ورة ثانية على الفدورتنظم  قائمة على هذه األغلبية المطلقةوإذا لم تحصل أي . حالة وجود قائمتين أو أكثر

 .تي تحصل على األغلبية البسيطة القائمة ال فوزوت حصلتا على أكبر عدد من األصوات



 7 

 علنيلفور واانية على ث دورةتعقد  على أغلبية مطلقةالمذكورة م تحصل القائمة ل وفي حالة تقدم قائمة وحيدة لالنتخابات و

 على األقل من األصوات. %)  25(في المائة  خمسة وعشرينالقائمة في حالة حصولها على  هفوز هذ

( يوما 15مسة عشر )خ في أجل أقصاه ةثانيانتخابية عامة  جلسة ه الجلسة تعقدمة في نهاية هذوإذا لم يتم انتخاب أي قائ

 على أن يتم الدعوة لها في أجل ال يقل عن ثالثة أيام عمل. ةالمذكور جلسةالانعقاد بعد 

ر التي تراها اذ التدابياتخ ةسعلموة اهيئيجب على ال العامة االنتخابية الثانية الجلسةفي نهاية هذه  يتم اختيارأي قائمةوإذا لم 

 .لحل هذا االشكال  ضرورية

 

 االخرى الهياكل انتخاب أعضاء - 2 

لهيئة اتالية : الهياكل الأعضاء  نتخابذلك في اوصنفهم رشحون الذين يحصلون على أكبر عدد من األصوات في تالم يفوز

 حينرشتة بين ممساواوفي حالة ال .لدعم واللجنة الدائمة للتدقيقالموسعة ولجنة التصرف في الجلسات العامة والمنخرطين وهيئة ا

 الذي يحصل على األغلبية البسيطة. مترشحال فوزوي فوراثانية بينهما  دورةتنظم 

 

 الجلسة العامة الخارقة للعادة القسم الرابع :

 

 الصالحيات : 34الفصل 
 المتعلقة بما يلي: سائلمسلطة التداول في جميع الالخارقة للعادة العامة لسة للج  

 .في جميع أحكامه النظام األساسي تنقيح -

 ممتلكاتها. صفيةحل الجمعية وت -

 .رةلهيئة المديامثل إقالة  العامة العادية القادمة جلسةالانعقاد استثنائية ال يمكن أن تنتظر  مسائل النظر في -

الهيئة  يبية ضد أعضاءواتخاذ إجراءات تأد الهيئة المديرة فيالسلطات شغور وجود حالة ل تبعا ةجديد ةمديرهيئة انتخاب  -

 .شغورفي هذا ال تالذي تسبب المديرة

يير هذا التغ نندما يكوع عةة الموسّ هيئبعد موافقة المن قبل الهيئة المديرة ل النظام األساسي بصورة استثنائية يعدتويجوز 

 .ةعادي ةامع ول جلسةأالمعدلة للموافقة على  في صيغته االساسي المنقّح نظامعرض اليتنص عليه. وجديدة  قانونيةألحكام  اتطبيق

 

 طريقة تبليغ الدعوة : 35الفصل 
 :لك تبعا منخرطين وذوال العامة الجلساتالتصرف في لجنة موّجهة من  العامة الخارقة للعادة بناء على دعوة الجلسة نعقدت

 .ا النظام االساسيص عليه في هذعلى النحو المنصو اتر في السلطوغحالة شلوجود  -

 ة.المدير الهيئةثلثي أعضاء من طلب ب -

 .بالواألش المنخرطين المتربصين استثناءب المنخرطين المسجلين في قائمة  منخرطي الجمعيةثلث  من طلبب -

 .الغرض دعوتها لهذايوما( على األقل من تاريخ  30غضون شهر واحد ) فيللعادة الخارقة العامة  لسةوتعقد الج

 

  النصاب : 36الفصل 
الذين يحق  (3/4)ضاء إذا كان هناك ثالثة أرباع األع إالّ أن تتداول بشكل صحيح لسة العامة الخارقة للعادة يجوز للجال 

 النصاب هذا حصلا لم ي. وإذطالما لم ينص النظام االساسي في أحكامه على خالف ذلك الجلسةالتصويت حاضرين عند افتتاح لهم 

تداول ت سة أنال يمكن لهذه الجلنفس جدول األعمال. ووب يوما على األكثر (15)خمسة عشر  ثانية في غضونعامة  لسةج تعقد

 على األقل حاضرين. ذين لهم حق التصويتإذا كان ثلثا األعضاء ال إالّ  بشكل صحيح

 

 ةاألغلبيّ  : 37الفصل 

الذين و ينالحاضر المنخرطينة أرباع األصوات التي يدلي بها بأغلبية ثالثلسة العامة الخارقة للعادة تتخذ قرارات الج

 .ذلك النظام االساسي والتي تقتضي خالفهذا وذلك عدا ما استثنته االحكام  المنصوص عليها في  يحق لهم التصويت

 

 ةالعنوان الرابع : أجهزة التصّرف و هياكل الجمعيّ 

 

 ةك: أحكام مشتر القسم االول

 

  عضاءاألحقوق  : 38الفصل 
في كل أو هي جهاز تصّرفيكون للعضو في ا النظام االساسي من هذ 11 لفصلالحقوق المنصوص عليها في ا على عالوة

 الحقوق التالية: الجمعية

 مسؤولياته في أفضل الظروف.باالضطالع بجميع المعلومات التي تسمح له ل نفاذال -

 .الجهاز أو الهيكل التابع له المشاركة في اجتماعات  -

 .عند االقتضاءالتابع له  هيكلالأو  جهازالالخاص بتصويت الالمشاركة في  -

 .التابع له هيكلالجهاز أو الإلى جدول أعمال اجتماع  نقاطاقتراح إضافة  -

 .اقتضى االمرإذا  التابع له هيكلالجهاز أو لل طلب عقد اجتماع عاجل -

 .التابع له هيكلالجهاز أو المحاضر  طالع علىاال -
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 : واجبات عضو الجهاز أو الهيكل في الجمعية  39الفصل 

في هيكل الأو  هازالجيكون على عضو ا النظام االساسي من هذ 12 فصلالمنصوص عليها في ال الواجباتباإلضافة إلى             

 الجمعية االلتزام بما يلي:

 .ئفهممارسة وظا تحصل عليها بمناسبةيمات التي فيما يتعلق بتبليغ المعلو للجمعية  رتيبية الت لألوامراالمتثال  -

ها أثناء ب راية دأو الهيكل الذي هو عضو فيه جميع المعلومات التي كان على  جهازمع األعضاء اآلخرين في ال تقاسم -

 .وظيفتهأداء 

 .الجهاز أو الهيكل الذي ينتمي إليهلتحقيق أهداف  والتفاني األفضل االلتزام بالعمل -

 .تسيئ بسمعة الناديوقائع من شأنها أن  تتّبعات قضائية من أجل حلإذا كان م تقالتهتقديم اس -

 

 ةجهزة التصّرف والهياكل في الجمعيّ تركيبة أ : 40الفصل 

 من أجهزة التصّرف والهياكل التالية : الجمعية تتكّون 

 

 أجهزة التصّرف – 1 

 ّمة للجمعية والتي تتضّمن :التي يكون أعضاؤها منتخبين من الجلسة العاهي االجهزة  

 ،الهيئة المديرة -

 ،ة الموّسعةالهيئ -

 ،والمنخرطين العامة الجلسات التصرف فيلجنة  -

 ،لجنة الدعم -

 ،لتدقيق الدائمة للجنة ال -

 

 ةهياكل الجمعيّ  – 2

 :وهيهي التي يكون أعضاؤها معينين من الهيئة المديرة أو منتخبين من قبل الهياكل الجهويّة  الهياكل

 س التأديب،مجل -

 لجنة االحباء والروح الرياضية، -

 االدارة الرياضية، -

 االدارة العامة  -

 

 ةأجهزة التصّرف في الجمعيّ  ثاني :القسم ال

 

 الهيئة المديرة : 1القسم الفرعي 

  

 الهيئة المديرة صالحيات : 41الفصل 
لمساس ادون ذلك و الجمعية موضوعفي حدود  ة الجمعيّة وإدار سييرتالوالسلطات للتصّرف بأوسع  الهيئة المديرة تتمتّع 

 الجمعية.  اجهزةوغيرها من العامة  لساتالج صالحياتب

لموسعة الهيئة ويجوز للهيئة المديرة وفي حالة حصول شغور أثناء الفترة النيابية باحد أجهزة التصرف عدا أعضاء ا

رف أول طلك من از المعني على أن تقع المصادقة على ذوالهيئة المديرة أن تتولى سد الشغور وقتيا وذلك بتسمية عضو بالجه

 جلسة عامة عادية 

 .لكأمر بذتيدة جد نونيةحكام قاأل اتطبيق للنظام االساسيإجراء تعديل ة ة الموسعهيئبعد موافقة ال ويحق لها بشكل استثنائي

 

 الرئيس صالحيات : 42الفصل 
 ارة العاّمةاالدته وليمسؤ يضمن تحتو الهيئة المديرةتخذها ترات التي لقرال اتنفيذتمثيل النادي األفريقي  صالحيةئيس للر

 احترام تنظيمها الداخلي. ويسهر علىللجمعية 

 

 التركيبة : 43الفصل 

منتخبين من قبل الجلسة العاّمة  رأو أحد عشر عضوا على األكث  تسعة  أعضاء على االقللهيئة المديرة من تتكّون ا 

 : كاألتي  القائمات ويتوزعوننظام االنتخابية  حسب 

 رئيس -

 نائب رئيس -

 عام كاتب -

 امين مال -

 عضو مكلّف بتنمية المشاريع ومتابعتها  -

 أربعة أعضاء على االقل. -

ل ليها بالفصعمنصوص يمكن إعادة ترّشح أعضاء الهيئة المديرة وانتخابهم من قبل الجلسة العاّمة االنتخابية حسب الشروط ال

 لي وتكون وظائفهم مجانيّة.من هذا النظام الداخ 27
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 عدم التالئم : 44الفصل 

لجنة الو والمنخرطينالعامة الجلسات  التصرف فيالمنتخب أن يكون عضوا في لجنة  ةالهيئة المديرال يجوز لعضو 

 على خالف ذلك.أحكام النظام االساسي نص تومجلس التأديب ولجنة الدعم ما لم لتدقيق ل دائمةال

 

 الترشح  شروط : 45الفصل 

ته   نزاهبه لعترف ممتع بجميع حقوقه المدنية و( سنة على األقل ويت25عمر خمسة وعشرون )بلغ من التونسي يمكن لكل  

 :تاليةالشروط ال أن يترّشح للهيئة المديرة بعد استيفاءوالعاطفي إلى الجمعية  االدبيوانتمائه  تهكفاءو تهخبرو

 إجازات (5) يحملون ما ال يقل عن خمسةالذين سابقين ال الالعبين شرطال اذعفى من هوي الحصول على شهادة جامعية - 

 مع الجمعية؛

 ض لعقوبة رياضية خطيرة؛عدم التعرّ - 

 عليه مسك واستعمال صيغ الشيكات .لتحجيرسابقية اعدم - 

 ؛ أن يكون نقي السوابق العدلية - 

ارسة عامين من المم أن يثبت انهائه، أو ةسابقبهيئة مديرة أن يكون عضوا أو  لجمعيةبا انخراطيحمل ثالث بطاقات أن  - 

 ؛لجمعيةالرياضية ل فروعال أو لجان الناديفي واحدة من 

 هذا النظام االساسي؛من  44 فصلفي ال ها دديحتّم ت كماحاالت عدم التوافق  أن ال يكون في حالة من - 

 .للنادي  ةعامجلسة من قبل  عزلهلم يتم  - 

 .للنادي ةعام جلسةمؤقت من قبل  يتمثل في تجميدتأديبي  قرار لم يكن محلّ  - 

 .حزب سياسي في المكتب التنفيذي أو ما يقابله في عضو أن ال يكون - 

ي ف خبيرو أ المال خبير ماليوالمرشح لمنصب أمين  قانونال خبير فيالعام  كاتبرشح لمنصب التويجب أن يكون الم

 .ةمحاسبال

 .رسميةوثائق ب لمذكورة أعالهالشروط اتثبت ويجب أن 

 

  لرئيس ونائب الرئيسشروط ترّشح ا : 46الفصل 
ا النظام ذمن ه 45 فصلالشروط المنصوص عليها في ال على عالوة ةرشح لرئاسة الجمعيّ تالمرئيس القائمة يجب على 

 الشروط التالية:يستوفي أن االساسي 

 .سنة 35أكثر من  غا من العمرلباأن يكون  -

يه في المنصوص عللنحو أو هيكل آخر للجمعية على ا جهازفي  فترتينأو سابقة  هيئة مديرةكاملة في نيابة مدة تولى ون قد أن يك -

 .ا النظام االساسيهذ

ئيس نائب رلمنصب رشح تتنطبق أيضا على الم هيبوثائق رسمية و مثبتةيجب أن تكون الشروط المذكورة أعاله 

 الجمعية.

 

 نيابيةالمدة ال : 47الفصل 

 نيابية.خر المدة الفي أوية العادية السن عند انعقاد الجلسة العامةث سنوات تنتهي اللمدة ث الهيئة المديرةيتم انتخاب أعضاء 

 يهف صلي حذال ضيلموسم الرياا ةالمنتخبتنهي الهيئة المديرة  ةيالنيابفترة الخالل في السلطات شغور  صولوفي حالة ح

 .التاريخ انتخابه الالحقالثالث سنوات من بداية الموسم الرياضي نيابة  فترةسريان بدأ يالشغور و

 

 حاالت االستقالة وشغور السلطات : 48الفصل 

لهيئة ليمكن  ئم دا مانعأو عليق العضوية بسبب االستقالة أو الوفاة أو ت الهيئة المديرةمنصب عضو في  شغورفي حالة 

 .نوابقائمة األعضاء ال وجودين ضمنالمختيار عضو جديد من األعضاء إ المديرة

 رطينوالمنخة العامالجلسات  التصرف في ن على العضو المستقيل أن يقدم تقريرا عن أسباب استقالته إلى لجنةويتعيّ 

 األولى.القادمة العامة لسة وكذلك إلى الج

لسة نائب الرئيس حتى تاريخ انعقاد الجدائم للرئيس تواصل الجمعية نشاطها برئاسة  مانعوفي حالة االستقالة أو الوفاة أو  

 لهذا الشغور. المواليفي الشهر  تنعقدالتي يجب أن  نتخابيةالعامة اال

لسات لجا التصرف فيلجنة تدعو  و األعمال اليومية للجمعية تسييرالموسعة  هيئةال واصلت السلطاتوفي حالة شغور  

 .يخ هذا الشغورتارل الموالىالشهر  في غضون ةجديد ة مديرهيئة خاب النت جلسة عامة خارقة للعادةعقد والمنخرطين لالعامة 

 : وهي كالتالية الموّسعة الت شغور السلطات ما تعاينه الهيئتعتبر من حا

 الشغور على مستوى مناصب الرئيس ونائب الرئيس في الوقت نفسه. -

 .النواب ضاءعاألقائمة  ذبعد استنفا الهيئة المديرةاستقالة أكثر من نصف أعضاء  -

 .العامة لسةقبل الج المديرة منالهيئة إقالة رئيس النادي أو  -

 

  ةواألغلبيّ  النصاب : 49الفصل 
. أعضائهاتداول بشكل صحيح إال بحضور نصف تأن  اعلى األقل. وال يمكنه في الشهرمرة  الهيئة المديرةجتمع تأن  يجب 

 . صوت الرئيس مرّجحايكون  التساويالحاضرين. وفي حالة وتتخذ القرارات بأغلبية بسيطة من أصوات األعضاء 

 :هيئة المديرة تتخذ القرارات التالية بأغلبية ثلثي أصوات أعضاء الو
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الالعبين  مثل عقود ةالنيابخالل األشهر الستة األخيرة من يتخذ  ةالمدير الهيئةة عضوية التزام تعاقدي يتجاوز مدّ  كل -

 وما إلى ذلك. ضوعقود القرو ستشهاروعقود اال

 قرار يتخذ في غياب رئيس الجمعية. كل -    

يت حق التصو دون أن يكون لهمالهيئة المديرة حضور اجتماعات  بموافقة رئيس الناديوالخمسة  نوابويجوز لألعضاء ال

 .الهيئة المديرة  أن يعهد إليهم بوظائف أو مهام في إطار نشاط  عند االقتضاء ويجوز للرئيس

 

 ة الموّسعةالهيئ : 2فرعي القسم ال

 

  ة الموّسعةالهيئ ركيبةت : 50الفصل 
 : وهمة الموّسعة من األعضاء الشرفيين تتكون الهيئ  

 ،قدماء رؤساء النادي االفريقي -

 ،رئيس النادي االفريقي المباشر -

دماء مسؤولي بين ق بية بعد اختيارهم منسنوات من قبل الجلسة العامة االنتخا (5خمس )ثالثة أعضاء منتخبين لمدة  -

جليلة  ا خدماتقل أو من بين األشخاص الذين قدموالذين شغلوا مهام ضمن هيئات مديرة لمدة نيابتين على األ النادي

 للنادي.

 .رئيس لجنة الدعم -

 والمنخرطين. العامة الجلساتالتصرف في الموّسعة من قبل لجنة  توضع قائمة االعضاء الشرفيين للهيئة

 

 ة الموّسعةب الهيئمكت : 51الفصل 

 ة المذكورة.أعضاء الهيئ  رئيس وكاتب عام يعيّنون من من رئيس ونائب ة الموّسعةن مكتب الهيئيتكوّ  

 أعضائها.من بين عام نائب رئيس وكاتب  رئيس و اختيارخالل أول جلسة للهيئة الموسعة ويتّم  

 

 ة الموّسعةصالحيات الهيئ : 52الفصل 

 : بالصالحيات التالية عةالموسّ  تتمتع الهيئة  

 .ة للجمعيةتنفيذ السياسة العامّ في إطار ة العامّ  لسةاقتراح اإلجراءات االستراتيجية للج - 

 .وماليا دبياأ ة المباشرةمديرالهيئة الدعم  - 

 48و  33 فصلينعلى النحو المنصوص عليه في الة الشغور في السلطات حالاليجاد حلول للوضعيات العالقة ولل التدخّ  - 

 .ا النظام االساسيمن هذ

 .التدخل في حاالت األزمات التي قد يواجهها النادي األفريقي - 
 مشموالت من بقىيي ذال للجمعية اليومي تسييرشكال في الأن تتدخل بأي شكل من األ ةة الموسعلهيئال يمكن ل غير انّه

 لهيئة المديرة للنادي االفريقي.ا

 

  المدة النيابية : 53الفصل 

 :ة  كما يلي عة الموسّ هيئة عضوية أعضاء المدّ  حدّدت

 القدامى،دة للرؤساء ة غير محدّ مدّ  -

 ،العامة لسةفترة خمس سنوات لألعضاء الثالثة الذين تنتخبهم الج -

 ، المباشر لرئيس النادي األفريقي المدة النيابية في الهيئة المديرة بالنسبة  -

 الدعم.لجنة رئيس النسبة لب دعم الفي لجنة   المدة النيابية -

 

 جنة الدعم: ل 3الفرعي القسم 

 

 ةالرابط الهيكلي مع الجمعيّ  : 54الفصل 

ا ألحكام وفق وذلك إطار شبكة من الجمعيات الخاصة بهالنادي األفريقي في  ينشئهابذاتها لجنة الدعم هي جمعية مستقلة 

 تنظيم الجمعيات.المتعلّق ب  2011-11-24  في المؤرخ 88-2011 عددمن المرسوم  31إلى  26من  فصولال
 اإلفريقي".شركاء النادي : " ى لجنة الدعم هذهوتسمّ 

 

 و معاليم االنخراط اإلنتماء : 55الفصل 
سي نظام األساسنوي أدنى يحدده ال اشتراكدفع بأي وسيلة  تسديدشخص يتعهد ب كل لجنة دعم النادي األفريقيلينتمي 

  للجنة المذكورة.

 

  المكتب التنفيذي للجنة الدعم : 56الفصل 
 7ن تتألف مومذكورة. هو إدارة اللجنة ال ودوره ثالث سنواتالنادي األفريقي بالتنفيذي للجنة الدعم  تدوم نيابة المكتب

 ي:كما يلأعضاء موزعين 

 .العامة للنادي األفريقي جلسة( أعضاء تنتخبهم ال03ثالثة ) -

 .لجنة الدعمب ةالخاصالعامة  جلسةنتخبهم الت( أعضاء 03ثالثة ) -
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 المباشر.نائب رئيس النادي األفريقي رئيس أو  -

 وثالثة أعضاء. مالعام وأمين  كاتبة الدعم من رئيس ونائب رئيس وللجن التنفيذي مكتبال كونتيو

  لجنة الدعم.ب ةالخاصالعامة  الجلسةنتخبهم تجنة الدعم من بين األعضاء الذين ويختار رئيس ل

 

  مهام لجنة الدعم : 57الفصل 
 حمالت لجمعلقيام با في هذا االطار يجوز لهاو. في تقديم المساعدة المعنوية والمالية للجمعية دعمالتتمثل مهمة لجنة 

 : نفقاتب المتعلق اعمال الهيئة المديرةلدعم ومن غيرهم  من منخرطيهااألموال 

 .خرى غير اقتناء العبين محترفيناالستثمارات اال -

 .جمعيةزيز البنى التحتية للتع -

 معية.جلاط اشنطاق ن تدخل فيتجارية  إطالق مشاريع -

 ن.الالعبين الشبا إنتداب -

 .الشبان كوينتتمويل مركز  -

 .جمعيةلل في نفقات التسيير اليومي تي تّم جمعهاال يمكن استخدام األموال الو

نسيق ت قصد باشرةالهيئة المديرة المولكن بالتشاور مع  اإطالق مشاريع استثمارية خاصة بهأيضا  دعم الللجنة  مكنوي

 ها.اعمال

 

 استعمال إسم النادي االفريقي وصورته : 58الفصل  
 .ارهمن أداء دوها لتمكينذلك و باستخدام اسمه وصورتهللجنة الدعم اإلذن  يتعهد النادي األفريقي بمنح

  .ينطرفال التزامات كاللتحديد حقوق و جمعيتينبين ال خصوصهذا الفي عقد  برموي

 

 الخاّصة بلجنة الدعمالعامة الجلسة  : 59الفصل 
 . ذه اللجنةه فياشتراكاتهم معلوم الذين سدّدوا المنخرطين لجنة الدعم من جميع بة الخاصّ  العامة لسةتتألف الج

 .للجمعية العامة العادية جلساتالخاصة بال األغلبيةوالنصاب القانوني  بشروطصحيح ل وهي تتداول بشك
سييرها وطرق ت لجنة الدعم وضع نظام داخلي خاص بها يعد ملحقا للنظام األساسي وينظم إدارة لجنة الدعم كما تتولى

  .لجنة الدعملالخاصة العامة  لسةلجويتم المصادقة على النظام الداخلي هذا من ا

 

  االستقاللية المالية : 60الفصل 
 ي األفريقي.لنادلحسابات الومراقب لتدقيق الدائمة للجنة ال رقابةل ةالمالي يةالستقاللابتمتع نظامها  رغم تخضع لجنة الدعم

ة االسميائمة قالى باإلضافة إل نقضيةومالي عن نشاطها خالل السنة المالية الم دبيويجب على لجنة الدعم تقديم تقرير أ

 للنادي األفريقي.العادية العامة  ةجلسفي الوذلك  هامنشخص المالية لكل  تمقدار المساهمامع  لمنخرطيها

 

 والمنخرطينالعامة الجلسات  : لجنة التصرف في 4القسم الفرعي 

 

 التركيبة : 61الفصل  

رئيس  : نتخابيةالعامة اال لسةمن ثالثة أعضاء تنتخبهم الج والمنخرطين العامة الجلسات التصرف في لجنة  كّونتت 

من بين  الكاتبنائب الرئيس وبين أعضاء الهيئة الموسعة على أن يكون ذه اللجنة من . ويتم اختيار رئيس هكاتبونائب رئيس و

 الجمعية. رجال القانون المنخرطين في

 

 الصالحيات : 62الفصل 
 : ةالمهام التاليّ و المنخرطين العامة  لساتلجا التصرف فيلجنة  تتولّى

تسجيل و لباطمالهذه والموافقة أو رفض بشأنه  لباطالموتلقي  نخراط: فتح فترة االاتنخراطاالفي  تصرفال -

 .صناف من المنخرطينااللمختلف النهائية  ائماتوترتيب ونشر الق المنخرطين

بت المذكورة وهزة النتخابات األجملفات الترشح ال يتلقتلمختلف أجهزة النادي األفريقي و حالترشّ  االعالن عن فتح باب -

 .من عدمه  هاقبول في

 .هامحاضر تحريرو هاوتنظيملمختلف الجلسات العامة  الدعوة ولها صالحية -

  عضاء جميع األجهزة وجميع هياكل النادي.بأقائمة  إعداد  -

 

 المدة النيابية : 63الفصل 
 سنوات. ةلمدة أربعوالمنخرطين العامة الجلسات  التصرف فيلجنة ضاء العامة أع لسةتنتخب الج 

 

 عدم التالئم : 64الفصل 
م هذا النظابعدا الحاالت الخاّصة المنصوص عليها التصرف في الجلسات العامة والمنخرطين لعضو في لجنة ال يجوز 

 أو هيكل آخر للنادي.جهاز أن يكون عضوا في  االساسي

 .الهيئة المديرةالترشح لالنتخابات المقبلة ألعضاء  المستقيلال يجوز للعضو  في حالة االستقالةو
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 لتدقيقلالدائمة نة لجالالقسم الخامس : 

 

 ةيمدّة النيابالالتركيبة و : 65الفصل 
ه هذ نيابةجلسة الد جدّ ت العامة لمدة سنتين. ويجوز أن لسة( أعضاء تنتخبهم الج3من ثالثة ) تدقيقللالدائمة لجنة ال تتكّون

رجل محاسب وبير خهم نيبمن و يةمنخرطين في الجمعلتدقيق لالدائمة لجنة الفقط. ويجب أن يكون أعضاء ( 1)اللجنة مرة واحدة 

 .خبير ماليأو  تصّرفومقانون 

 في اللجنة المذكورة.العضو محاسب ال الخبير لتدقيق لالدائمة جنة للاويرأس 

 

 عدم التالئم : 66الفصل 
 للجمعية.آخر  يكلهأي أو  جهازأن يكونوا أعضاء بأي لتدقيق للجنة الدائمة العضاء ألال يجوز 

 .نيابتهمهاء بعد انتقبلة الم الهيئة المديرةحهم النتخاب تقديم ترشفي كل الحاالت لتدقيق ل الدائمةلجنة لاعضاء ال يمكن ألو

 

  : المهام 67الفصل 

وكمة الحو  لشفافيةاوإرساء آليات  هاكلاوهيالجمعية جميع أجهزة  تصّرف مراقبةلتدقيق في الدائمة للجنة ال امتتمثل مه

 .ةالهياكل الرياضية الخاصّ ب المتعلّق 40سبي رقم الرشيدة وفقا للمعيار المحا

لتصرف في الى لجنة إ ت الطارئةحاالالوفي  ةالعامّ  لسةأن تقدم تقريرا سنويا إلى الج تدقيقللالدائمة لجنة الويتعين على 

 .الموسعة هيئةل وإلى اوالمنخرطين العامة الجلسات 

 :ارئة تعتبر حاالت ط

 ،ةوموارد الجمعي أموالاختالس  -

 .ه والجمعية هيكلأو الجمعية جهاز من عضو  حاالت تضارب المصالح بين -

 

 ةالقسم الثالث : هياكل الجمعيّ 

 

 : مجلس التأديب 1القسم الفرعي 

 

 ةيمدّة النيابالالتركيبة و : 68الفصل 

س ونائب رئيس ن رئيث سنوات. وهو يتألف ماللمدة ث الهيئة المديرةعينهم تأعضاء ( 3) ثاليتكون مجلس التأديب من ث

 انونرجل قلس أقدمية ال تقل عن سنتين. ويجب أن يضم المج مله ذينالجمعية المنخرطي  من بين الءهؤ. ويتم اختيار كاتبو

  السابق.الكاتب للمسيّرو لرجل القانون وجوبامنصب الرئيس  يعودو. الجمعيةفي  اسابق مسيّراو سابقا العباو

ت قة بمداوالالمتعلغير تلك  االجتماعاتفي  عن الهيئة المديرة بصفة مالحظو ممثل أ جمعيةالعام لل كاتبويحضر ال

 .لتأديبمجلس ا

 

 عدم التالئم:  69الفصل 
 أو هيكل آخر للجمعية. جهازال يجوز لعضو مجلس التأديب أن يكون عضوا في 

 

  مداولةالختصاص واإل : 70الفصل 
ع حاالت شأن جميب الهيئة المديرةقرارات اإلحالة الصادرة عن  في يبتّ ومجلس التأديب بحضور أعضائه الثالثة.  لتئمي

زامات رق االلتوفي حالة خ ياكلهاأو هالجمعية  مختلف اجهزةوالعبين وأعضاء  أجراءو منخرطين واالنضباط التي تشمل خالفال

 .التنظيميةالتعاقدية أو التأديبية أو

 يالداخل مالمنصوص عليها في النظاألحكام لجميع أعضائه وفقا  خذ قرارات مجلس التأديب بأغلبية بسيطة منوتتّ 

 .مرّجحالرئيس ا صوت األصوات يكون ساويلة تللجمعية. وفي حا

ديب أن جلس التأميجب على  العامة لسةالج من بهانتختم اي ذأحد أعضاء الجمعية ال من رتكبالمالجسيم  الخطأوفي حالة 

 ة.راها ضروريّ تالتخاذ التدابير التي  ويكون مرفوقا بتقرير في الغرض ةلمقبلالعامة ا لسةيحيل ملفه إلى الج

 

 ة: لجنة االحبّاء والروح الرياضيّ  2القسم الفرعي 

 

 التركيبة : 71الفصل 

الموجودة في جميع أنحاء  االحباءة من ثالثة عشر عضوا ينتخبهم رؤساء خاليا يالرياضالروح و حباءتتكون لجنة األ

 من قبل أعضاء كل خلية. خاليارؤساء اليقع انتخاب . والخارجفي سية والجمهورية التون

 ف في التصروتحت إشراف عضو في لجنة  االحباء والروح الرياضيةوتجرى كل هذه االنتخابات بحضور رئيس لجنة 

 من قبل هذه اللجنة. تم توكيلهأو شخص والمنخرطين العامة الجلسات 

 منخرطينن الحاميالممن بين  ء اللجنة المذكورة ويتم اختيارهمن قبل أعضا لرياضيةاالحبّاء والروح ارئيس لجنة  يعين

 .الحظبصفة م الهيئة المديرةصالحية حضور اجتماعات ب يتمتعو في الجمعية
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 الصالحيات : 72الفصل 
جميع  اوضهتخلتي ا بمناسبة المباريات الجمعيةطير أحباء تأ ة مهّمة رئيسية تتمثّل فيالرياضي حباء والروحللجنة اال

 :تحت هذا العنوان  ها. ويمكنجمعيةلالفروع واألصناف الرياضية ل

 ؛النهوض بالروح الرياضيةو ة يووعت حمالت تحسيسيّة تنظيم  -

 ؛جمعيةأو العبي ال الهيئة المديرةالخاليا وأعضاء مختلف بين  تقاربتنظيم أيام لل -

 ".حبس يوم سنوي يسمى "يوم المتون احدى والياتفي  بالتناوبتنظيم كل سنة  -

ّ اروابط التقارب واألخوة والتعاون مع لجان  وطيدت -  الرياضية األخرى. الجمعيات ءحبا

 

 العامةدارة اإل:  3القسم الفرعي 

 

 التركيبة والتنظيم : 73الفصل 
د ن خالل عقومالجمعية ب ونوكلهم مرتبط مدير تنفيذياشراف تحت ين دائمين من موظف ةجمعيّ لل العامةدارة اإل كونتت

 .شغل

 :على االدارات التالية المدير التنفيذي  يشرفو

 ة والماليةياإلدارالشؤون  -

 تنمية الموارد المالية -

 التنظيم -

 تصالاال -

 .ةة التحتيّ البنيّ  -

 

 ةدارة الرياضيّ : اإل 4القسم الفرعي 

 

 التركيبة والتنظيم : 74الفصل 

 : ةالتاليّ  داراتة من االعيّ للجم  ةالرياضياالدارة تكون ت

 لكرة القدم يمدير الرياضال -

 لبقية الرياضات يمدير رياض -

 هيكل إداري. وهيكل طبي و فنيّ  هيكل ةرياضيّ  إدارةكل يكون تحت اشراف 

 

 العنوان الرابع : الرقابة القانونية للجمعيّة

 

 تمراقب الحسابا : 75الفصل 
ث سنوات غير قابلة لمدّة ثالالخبراء المحاسبين للبالد التونسية عضو بهيئة  حسابات العامة العادية مراقب لسةجلن اتعيّ  

عمول الم رتيبيةنية والتالقانو قتضياتالمالية للجمعية وفقا للم القوائم من صدق وصّحة وليتهمسؤ تحتلتحقق وتكون مهمته اللتجديد 

  ذه المقتضيات.خرق لهالعامة العادية بأي  لسةغ الجبها. ويجب عليه أن يبلّ 

العامة الجلسات  التصرف فيلجنة الى العامة للجمعية و الكتابة أن يقدم تقاريره إلى مراقب الحساباتويتعين على  

 .العامة العادية لسةقل من تاريخ انعقاد الجااليوما على  (15خمسة عشر)وذلك قبل  والمنخرطين

 .مهامهممارسته ل ارتكبه اثناء فادح خطأ بسبب الحسابات إال قبمرا عزلالعامة أن ت لسةوال يجوز للج 

يتم  هدم قدرته أو رفضه ألداء مهامالعامة العادية أو في حال ع لسةمن قبل الج مراقب الحساباتفي حالة عدم تعيين و 

بناء ذلك و  معيةعي للجكائن بدائرتها المقر االجتماالبتونس البتدائية حكمة امالصادر عن   القضاء االستعجاليمن  قرارتعيينه ب

 الهيئة المديرة في شخص ممثلها القانوني. استدعاء في الجمعية شريطة  منخرط أي  عريضة مقدّمة منعلى 

 

 العنوان السادس : أحكام مختلفة

 

 الجمعيّة حلّ  : 76الفصل 
لى طلب علغرض بناء الهذا دها التي تكون الدعوة النعقاو لوحدها باتخاذ قرار حل الجمعيةالخارقة للعادة العامة  لسةالجتختص  

 الجمعية.  منخرطي (3/4) ثالثة أرباع

 والذين لهم حق التصويت.المسجلين  المنخرطينحل باإلجماع من قبل اليتم اتخاذ قرار و

 ةالجلسقوم توالجمعية.  الهيئة المديرة وأعضاءالجمعية ألعضاء  أموالمن  حصةأي  صفيةال يجوز ت وفي حالة الحل

 .أموال الجمعيةتصفية  فيللمضي قدما  مصفي واحد أو أكثر نيبتعي رقة للعادة بالمناسبةالخاالعامة 

و عدّة جمعيات اخرى ويكون لها نفس التوجهات ونفس الغرض ويتم وجوبا الى جمعية أ  وتخّصص االصول الصافية 

 .الخارقة للعادةالعامة  لسةالجمن قبل بأغلبية بسيطة وذلك  تعيينها اسميا
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 النظام الداخلي : 77صل الف
 جهزةالمختلف ا وإدارة سييرالمتعلقة بت وضعياتال داخلي ينظملهذا النظام األساسي ويعد متمما له نظام لحق مك  ردي

 .العادية العامة لسةمن قبل الج الداخلي النظاميجب أن تتم الموافقة على و  .م األساسياالنظ االمنصوص عليها في هذ

لسة الج بعد موافقة إالحيز التطبيق  نقيحاتالت وال تدخل. معيةجبناء على طلب أحد أجهزة ال الداخلي النظامتعديل تم وي

 للجمعية.العادية  العاّمة

 

 المنشطاتتعاطي مكافحة  : 78الفصل 
تعاطي  ةعلقة بمكافحالمتوالترتيبية   ةيونانالقاالحكام بجميع  وفريق التأطيرالرياضيين  ن على الجمعية ان تعلم يتعيّ 

 .المنشطات

 

 تاريخ دخول حيز التنفيذ :79الفصل 
 .الخارقة للعادةالعامة  لسةالجعليه من  بعد المصادقة التنفيذ يدخل هذا النظام األساسي حيز 

 

 : أحكام انتقالية 80الفصل 

م ا النظاماد هذاعت أشهر منثالثة  وأقصاهشهر ال يقل عن في موعد لالنعقاد  العاديةة العامّ  لسةالج يتم دعوة يجب أن

 :كالتالي هاأعمالجدول يكون و األساسي

 .ا النظام االساسيلجمعية المنصوص عليها في هذاأجهزة جميع انتخاب أعضاء  -

 .ةللجمعيّ  الداخلي النظام اعتماد -

 ملص تحلكل شخويتم بصفة استثنائية قبول الترشحات في خصوص عضوية أجهزة الجمعية بالجلسة العامة المذكورة 

خراط أو اقة انمسؤولية سابقة في هيئة مديرة أو لجنة أو فرع رياضي أو لجنة أحباء بالنادي وكل شخص يتوفر على بط

 خصوص: بوذلك  بطاقة اشتراك لدخول المالعب أو بطاقة انخراط بأحد خاليا األحباء للنادي تتعلق بموسم رياضي سابق

 رئيسأعضاء الهيئة المديرة ما عدا الرئيس ونائب ال -

 قيق أعضاء لجنة التصرف في الجلسات العامة والمنخرطين وأعضاء لجنة الدعم وأعضاء اللجنة الدائمة للتد -

 

 2018فيفري  20تونس في          
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